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AZ ANTIK ÉPÍTÉSZET A BALKÁNON 

A Balkánon mindkét meghatározó antik európai kultúrkör; az ókori görög és az ókori római 
mővészet egyaránt jelen van. A terület Európa egyik legjelentısebb mővészeti 
emlékanyagával büszkélkedhet, hiszen az elıbbi kultúra emlékei szinte teljes egészében a 
félszigethez köthetık. Az ókori római kultúra a Balkánon a császárkori civilizáció 
provinciális mővészetében nyilvánult meg.   

A görögök építészete a vallási funkciókhoz igazodva jött létre; a vallási igényeknek 
megfelelıen épültek a templomok, a kincsesházak, a versenyjátékok építményei és a 
színházak is (a Dionüszosz kultusz teremtette meg a színház létét, tehát eredetileg is vallási 
funkcióhoz kapcsolódik). A politeista görögök a mővészet minden ágával hódoltak 
isteneiknek, például képzımővészeti alkotásokkal is.    

A görög poliszok központjai a fıtérre kerültek, amelyet ık agórának neveztek. Az agóra 
általában hosszanti tengely mentén szervezıdött négyszög alaprajzú tér volt, amit köz- és 
vallási épületek, például bírósági termek, templomok, csarnokok, görög színházak egészítettek 
ki.  A görög templom a talajszinthez képest mindig magasabban feküdt s hozzá lépcsısor 
vezetett, amely portikuszos bejárattal zárult.  A templom az agórán vagy önállóan kapott 
helyet. A funkciója az istennek való áldozás volt, vagyis a görögök egy olyan teret kívántak 
létrehozni, ahol az adott isten(ek) szobrát, illetve az ı részére készült áldozati oltárt 
elhelyezhették. A szobor ırzésére építették a naoszt, a hajót (hosszanti fedett teret), ahová 
csak a papok és a kiváltságosok léphettek be, míg a nép a templom elıtti téren álló oltárnál 
várakozhatott és áldozhatott. Az épület méreténél fogva sem lett volna alkalmas nagyobb 
tömegek befogadására. A templom hajóját a mükénéi kor lakóházának, a megaronnak a 
mintájára emelték. A vallási épületben a naoszon túl helyet kaphatott a pronaosz, vagyis az 
elıtér, illetve a cella, s a hajó végénél kisebb helyiségként a kincstár. A naoszt oszlopokból 
felépülı körfolyosóval vették körbe. 

Az Égei-tenger szigetein és partvidékein már az i.e. 4. évezred és az i.e. 2. évezred 
között önálló, ún. „égei” kultúrkör jött létre. A Mükéné, illetve a Kréta városához köthetı 
mővészetet a palota- és lakóházépítés jellemezte, ezt példázza a mükénéi fellegvár, vagy a 
knósszoszi palota. Az elsı poliszok, városállamok létrejöttekor (i.e. 2. évezred–i. e. 8. 
század) a palotaépítészet élte a virágkorát. Az archaikus korban (i.e. 7.–6. század) a 
városállamok kibontakozásával megjelent a kultikus, illetve a dór és ión stílusú építészet, 
illetve utóbbiak szerinti oszloprend-használat. A görög mővészeti virágkor (i.e. 5.–4. század) 
Periklész nevéhez köthetı. İ elérte, hogy Athén váljon a terület politikai, gazdasági és 
kulturális központjává, a vezetı polisszá. A görög klasszikus korszakban megjelentek a 
sportlétesítmények is.  

A rómaiak az i.e. 2. században kezdtek a keletebbi területek meghódításába, provinciává 
alakításába. A Balkán római kori emlékeire ugyanaz a római mővészetszervezés-alakítás volt 
a jellemzı, mint a központi birodalmi térségre, igaz provinciálisabb formában. A római 
architektúra a göröggel ellentétben az államszervezéshez, a közigazgatáshoz, a joghoz 
igazodott (természetesen a vallási szempontok szerepet kaptak a kialakításban) vagyis a 
gyakorlatiasság, a szabályosság, a tökéletességre való törekvés jellemezte. A hódító rómaiak a 
Balkánon elsısorban a hadiépítészetet hagyták örökségül, mely városfalak, tornyok, 
védıbástyák, castrumok kiépítését jelentette. Elterjedtek továbbá a palota-, az amfiteátrum- és 
római színházépítkezések is. Továbbá római mintájú fórumokat emeltek, amelynek a görög 
agórához hasonló szerepe volt. 
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A bolgár területek i.e. 6.–2. század közötti Trák Birodalmának nyomai napjainkban is 
fellelhetık. A korszak emlékét több jelentıs polisz maradványai ırzik. A görög 
gyarmatvárosok nagy hatást fejtettek ki a helyi mővészetre, így egy szintetizáló kultúra 
született meg, a görög szellemiségő hellenisztikus mővészet egyesül a helyi mővészeti 
tradíciókkal. A trák mővészet sír- és városépítészetérıl ismert, jellegzetes emlékeket hagyott 
hátra, például a nekropoliszokat, sírkamrákkal ellátott temetkezési központokat.  

A mai albán és makedón területeken néhány antik emléket (elsısorban római korit) 
találunk, de munkánkban csak a legnevesebbeket, a görög, a horvát és a bolgár területek 
emlékeit tárgyaljuk, mert ezek reprezentálják leginkább a görög és a római kultúrára 
érvényes jellemzıket, sajátosságokat, és a balkáni, vagy provinciális jellegzetességeket.  

Abakusz: Az abakusz az oszlop fedılemeze, fejlemeze, amely az oszlop- vagy pillérfın az 
architrávhoz, vagy az archivolthoz kapcsolódik.  
Agóra: Az agóra a görög piactér, üzleti, vallási és politikai központ, általában 
oszlopcsarnokokkal és épületekkel (pl. bolthelyiségekkel) körbefogott négyzetes térség.   
Amfiteátrum: A késı köztársasági idıben jöttek létre az állat- és gladiátorjátékok 
helyszíneként az amfiteátrumok. Az épületnek nincs görög párhuzama; tulajdonképpen két 
egymással szemben lévı színház egyesítése, s így ellipszis formát ölt.  
Ante-templom: Az ante-templom olyan görög templomtípus, ahol a külsı oszlopsor 
elmarad, csak a nyitott elıcsarnokot díszíti oszlop. 
Architráv: Az architráv az oszlopokra ráfekvı gerendázat, mely a felsı részét képezi a 
kapuzatnak. 
Árkád: Az árkád oszlopokon, vagy pilléreken nyugvó ív, ívsor, ennek boltíves változata pl. 
az archivolt. 
Castrum: A castrum olyan ókori római katonai tábor, melyhez raktárak, védfalak, 
parancsnoki épületek tartoztak.  
Dór oszloprend: A dór oszloprendben az oszlopoknak nincs lábuk, viszont barázdásak, 
abakuszuk négyzetes, a fölöttük lévı párkányzatban három egyenessel tagolt mezı, vagyis 
triglifek váltakoznak.  
Fórum: A fórum a római piactér, ahol köz- és vallási intézmények találhatók; a 
császárkorban kialakuló fıtér a görög agóra megfelelıje. 
Görög színház: A görög színházakat a hegyoldalakban félkörívesen alakították ki. A 
színház három részbıl állt, a középsı rész a kórus helye, ez az orkesztra; a nézıtér: a theatron; 
a színfal pedig a szkéné. 
Hajó/naosz: A templomnak a hívek befogadására alkalmas terét a román korig gyakran 
illették naosz elnevezéssel. A görögöknél a hajó elıtti csarnokot nevezték pronaosznak.  
Ión oszloprend: A ión oszloprend esetében az oszlopnak van lábazata, a törzs kanelúrázott 
vagyis barázdás, a voluta csavaros, az abakusz homorúan ívelt, melyet egy lemez választ el a 
párkánytól; a gerendapárkány sima, v. hármas osztású, fölül néha pl. tojássoros; a magas 
képpárkány általában sima, még a legfelsı, a koronázópárkány három részbıl tevıdik össze.  
Kincsesház: A kincsesházak a poliszok nagyobb szentélyei, ahol az ajándékként küldött 
tárgyakat és pénzt tárolták. Az egyes kincsesházak az adományozó poliszról kapták 
elnevezésüket, például athéniak kincsesháza. 
Korinthoszi oszloprend: A korinthoszi (mivel Korinthoszban készítették az elsı oszlopot) 
oszloprendnél az oszlopláb iónhoz hasonló; az oszloptörzs 24 barázdás, az abakuszuk 
homorúan ívelt, az oszlopfıt két sor akantuszlevél díszíti, melybıl, mint indák, voluta alakú 
díszítmények nınek ki. A párkányzat rendkívül gazdagon díszített, fıképpen igaz ez a 
koronázó párkányra. 



 
 

11 

Megaron: A megaron görög lakóház típusú elrendezés, egyhajós elıcsarnokos típus; 
kezdetben ennek megfelelıen építették a görög templomokat. 
Peripterosz: Az egyik görög templomforma a peripterosz, ahol a hajót és a templom egyéb 
részeit körben oszlopsor övezi. 
Római színház: A római színház a görög megoldástól annyiban tér el, hogy a nézıtér nem 
a terep természetes domborzatához igazodott, hanem sík terepre építették és zárttá 
formálták.  A római színház is három részbıl állt, a középsı rész a kórus helye, ez az 
orkesztra; a nézıtér: a theatron; a színfal pedig a szkéné. 
Timpanon: A timpanon olyan oromzati mezı, mely háromszög alakot vagy félkört, görbe 
formát; ír le, s általában dombormőves felülető. 
Voluta: A voluta egy forma: spirál alakú görbe vonal, általában az oszlopfıket és 
templomhomlokzatokat díszíti. 

Athén, Akropolisz: Az athéni Akropolisz helyén korábban mükénéi korból szármázó vár 
állt, majd archaikus templomegyüttes, amit a perzsák leromboltak. A fellegvár az i. e. 5. 
században épült fel. Az együttest Pallasz Athénénak, a várost védı istennınek szentelték, 
amiért segítséget nyújtott a hódítók feletti gyızelemben. A létesítmény építési költségeit 
jórészt a hadizsákmányból fedezték. Az Akropolisz Athén városa „felett”, dombtetıre épült, 
így a védelme is biztosított volt. Az építkezést Periklész rendelte el, aki a fellegvárat vallási,  

 
politikai és kulturális központnak szánta és Olümpia, valamint Delphoi dicsıségét is felül 
kívánta múlni. Az Akropolisz a Panathénaia, az Athéné tiszteletére rendezett felvonulás 
célpontja is, ezért az épületeket e liturgiának megfelelıen helyezték el. A fellegvárat erıs 
védfalakkal vették körül, melyet a Propülaia, Kapuépítmény nyitott meg. Az együttes 
legfontosabb részei: a Niké Aprerosz-templom, a Parthenon és az Erechtheion.  

A fıkapu mögött emelkedik a Niké Aprerosz-templom, melyet dór és ión oszlopok 
alkotnak. Az északi oldalon terül el az Erektheion, amely i.e. 401–406 között épült. Nevét 
onnan kaphatta, hogy eredetileg a perzsa betöréskor elpusztult Erektheusz athéni király 
palotájára épült rá. A templom egyhajós, kívülrıl ión oszlopok övezik, a hajó közepén 
Athéné szobra állt. Az épület déli részéhez csatolták a Kariatidák csarnokát. A Kariatidák ma 

1. ábra: Athén, Akropolisz, Erektheion, a Kariatidák csarnoka 
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már csak másolatok, egyet a londoni British Múzeumban, a többi ötöt a helyi múzeumban 
ırzik.   

A sziklákra épült Akropolisz legmagasabb pontján fekszik a kultuszépítmény, a 
Parthenon, amit a Szőz Athéné tiszteletére emeltek. Az ún. „Templomot” Pheidiasz tervei 
alapján Ikrinosz és Kallikratész építette i. e. 447 és 438 között. A háromlépcsıs alépítményre 
épült templom alapanyaga pentelikoni márvány. Az épület végoldalait nyolc, hosszoldalait 
tizenhét karcsú dór oszlop határolja, ezt felül gerendázat, a végoldalakon timpanonok zárják 

le. A Parthenon harmonikus megjelenéséhez, vagyis ahhoz, hogy az oszlopok optikailag 
szabályos, egyenes vonalakat képezzenek a nézı elıtt, arra volt szükség, hogy az oszlopokat 
kismértékben befelé döntsék. Az elıtér körüli oszlopok és a tér szinte második 
oszlopfolyosót alkotnak. A belsı tér kettéosztott: egyik része az elıtér, másik a szentély. 
Elıbbi nyugati irányba tekint, utóbbi kelete felé nyílik és régen ez biztosította a helyet az 
Athéné szobornak. A nyugati, kisebb cella talán kincstári helyiség lehetett, ahol az állam 
vagyonát ırizték. A templom külsı szobordíszeit Pheidiasz tervei alapján készítették i.e. 
432-ben. A dombormővek mitikus harcjeleneteket ábrázolnak, például görögök, rómaiak, 
gigászok, kentaurok és amazonok küzdelmeit. A naosz falán, a frízen a Panathénaia-ünnep 
felvonulásának képe futott végig, a keleti timpanonra Athéné születése, a hórák és a párkák, 
a születés és a halál alakjai kerültek, a nyugati timpanonra Athéné és Poszeidón harcát 
helyezték el. Ezek az alkotások a helyi múzeumon kívül szintén a British Museumban 
találhatók meg. A három fıtemplom mellett az Akropolisz lejtıin két görög színházat is 
találunk. 

Butrint, színház: A mai Albánia déli pontján található Butrint romvárosa, amely a terület 
fontos központját képezte mind a görög kolóniák, mind a római provinciák idején. Vergilius 
az „Aeneas”-ban a fıhısnek tulajdonítja a város alapítását. A település bár görög agórát, 
szentélymaradványokat és római emlékeket, így városkapukat, fürdıket, fórumot és 

2. ábra: Athén, Akropolisz, Parthenon 
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közkutakat rejt magában, mégis legegyedibb és legnevesebb alkotása az ókori görög 
színháza.  

A színházat az i.e. 3. században emelték, és Aszklépiosz isten szentélyének részét 
képezte. A teátrum a görög színházépítészet hagyományaihoz hően természetes hegyoldalba 
épült és a nézıteret félköríves formájúra alakították ki. Az üléseknek egyediséget az elsı sor 
különleges megoldása kölcsönzött, amelyet lábtartókkal és oroszlánformájú támasszal láttak 
el. Az emléknek jelentıségét tovább fokozza, hogy a római idıkben átépítették, így a római 
színházépítészet tradíciói is visszaköszönnek rajta. A Krisztus utáni 3. században a közönség 
arénáját kibıvítették a kincstárépületének oldalán. A színpad szkénéjébıl alig maradt fenn 
valami, és eredeti képérıl kevés tudomásunk van, feltételezések szerint a római kor 
hagyományaihoz hően a görög elıdhöz képest még szélesebb és mélyebb volt és minimum 
kétemeletesre formázták. Ebbıl az alsó szint késıbb kiegészített egysége ma is látható.   

Delphoi, Apollón szentély: A Delphoi szentélyt a Parnasszosz hegy szikláinál, a Kasztalia-
forrásnál alakították ki és mesterséges teraszokra építettek, fallal védték. Az Apollón isten 
tiszteletére létrejövı szentély az i. e. 7. és 4. század között épült. A mitológiai Zeusz-legenda 
szerint Delphoi a világ köldöke. A monda úgy tartja, hogy a gyermek Apollón itt gyızte le a 
Földanya gyermekét, Püthónt, a szörnyő kígyót. Az anyaistennı ezért Apollónt kilencévi 
gályamunkára ítélte, a büntetés után Apollón delfin alakjában tért vissza gyızelme 
színhelyére, amely innen a Delphoi nevet kapta. A vallási funkciók mellett a szentély 
kulturális és szellemi közeggé vált. A kultuszhelyhez vezetı útra és attól északra 
emlékmővek, oszlopcsarnokok, szentélyek (pl. Gé- szentély), szobrok (pl. Thezeusz alakjáé), 
gyülekezı csarnokok, egy színház (5000 férıhelyes), és egy stadion kerültek.  

 

3. ábra: Butrint, színház 
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Az Apollón templom peripterosz alaprajzú, dór oszloprendes. A szabálytalan 
márványkövekbıl álló vallási építmény az i. e. 4. században készült. A templom archaikus 
elemei korábbi, az i. e. 6. századból való templom maradványai. A középteret két oszlopsor 
bontotta meg, amíg a keleti végére került Apollón isten nagymérető oltára. Ezelıtt mondta 
Püthia jósnı a jövendöléseket. A Delphoi forrásvidéktıl északra sportlétesítmény, illetve 
fürdıhelyiség terült el. Ettıl ellenkezı végébe, a délkeleti pontba helyezték Apollón 
szentélyét. A felvonulási úton kincsesházakat is találunk (a jóslatokért a poliszok ily módon 
ajándékoztak), közülük az athéniak kincsesháza (i.e. 490–484) maradt fenn a legépebben. Az 
épületet Apollón istennek szentelték és a perzsáktól szerzett zsákmányból építették pároszi 
márványból. Az athéniak kincsesháza az ante-templom jellegzetes példája. A méretarányairól 
nevezetes épület gerendázatát két dór oszlop támasztja meg. Az oszlopok a dór stílushoz 
igazodva lábazat nélkül az alépítményre kerülnek. Az architráv és metopék felett 
háromszögő oromzat körvonalazódik. A keskeny homlokzat, a hosszúkás test és az egyszerő 
külsı jól kirajzolja az épület szerkezetét. Delphoi szentélyhez tarozott még a dór 
körtemplom, az Athéné Pronaia és egy színház.  

4. ábra: Delphoi, Apollón szentély, Apollón 
templom 

5. ábra: Delphoi, Apollón 
szentély, Athéniak 

Kincsesháza 

6. ábra: Epidaurosz, színház 
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Epidaurosz, Színház: A görög Peloponnészosz-félsziget legnagyobb színháza 
Epidauroszban terül el. A színház az i.e. 4. század második felében épült az ifjabb 
Polüleitosz irányításával, két évszázaddal késıbb pedig tovább bıvült. A színház 
környezetbe illesztése, kiváló akusztikája, így mőszaki és mővészi megoldása magas 
színvonalú. Az epidauroszi épületet a görög színházépítészet hagyományaihoz hően 
alakították ki, vagyis domboldalba helyezték és félkörívesre formálták. A nézıteret 
sugárirányú lépcsık osztják meg és lejárók kötik össze az orkhésztrával. A terület 
tizennégyezer ember befogadására alkalmas és tizenkét szektorra oszlik. A nézıteret 
körjárat (diazoma) osztja két szintre, az alsó harmincnégy, a felsı huszonegy padsorból áll – 
utóbbit késıbb alakították ki. Az arányos, tökéletes elrendezést az aranymetszés szabályaival 
magyarázzák, eszerint a padsorok és a szintek úgy aránylanak egymáshoz, mint a nagyobbik 
egység az egészhez. 

A színház orkhésztrája szintén félköríves és 10 méter átmérıjő. Az epidauroszi szkéné 
oszlopcsarnokos, többszintes volt, azonban ma már csak az alapépítménye és töredékek 
láthatóak. A kulturális építmény bal oldalának fennálló maradványai egy ión oszlopos 
szkénére és ahhoz vezetı dongaboltozatos bejáratra utalnak. Ezek kapuzatát egy-egy 
pilaszter tartja, amelyek így ión gerendázatos bejáratot alkotnak. A nézıtér karéját a két 
szélén támfalak zárják.  

 

Kazanlak, Trák sír: A bolgárföldön fekvı Kazanlak területén több mint ötszáz trák 
síremlék kap helyet. A hellenisztikus mővészet képzeletbeli térképének a távoli, északkeleti 
végében nyugvó sírtemplom a helyi trák fejedelemnek i.e. 300-ban készült. A sírtemplom 
megmaradt freskóiból a trák halotti kultuszra, az ısi társadalmi életformára és szokásokra 
következtethetünk. 

A sírhely három különálló helyiség együttese. Elsıként az elıkamra, a bejárati terem 
fogadja a látogatót. A bejárati kamra méretei arányosak, szélessége, magassága és hossza is 
majdhogynem azonos. Ez a terem lovakat és szolgákat kellett ábrázoljon, akik a halott férfit 

7. ábra: Kazanlak, Trák sír, bejárat 
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a másvilágba is elkísérik. A következı egység, egy hosszú folyosó, a dromos, ahol olyan 
dolgokat helyeztek el, amelyre a halottnak a túlvilágban is szüksége van. A záró elem, a kör 
alakú temetıi fıkamra magának testnek a nyughelye.  

A folyosót és a temetkezési szobát festmények díszítették. Az antecsarnok falait 
okkersárga alapon sötétkék vonalak tagolták. A folyosónak az alapszíne a pompei vörös, 
amelyet középen egy magas fríz bont meg, így a falak festményei három sáv mentén 
tagolódnak. A változatos palmettadíszítés mellett a fıtéma egy csata. A keleti fal gazdag 
figurális harci ábrázolása feltehetıleg összefügg a trák vezetı politikai és katonai tetteivel. 
Ma a nyugati fríz egy konkrét párszereplıs harcra fókuszál, de a katonák körmenete itt is 
feltőnik, csak a háttérben. A mesterek realisztikus ábrázolásmódot követtek, a harcosok 
fegyverzetét, öltözetét és a lovak vonásait is aprólékosan kidolgozták. A régészeti lelete és az 
írásos források bizonyítják a megfestés korhőségét.  

 

A belsı teret álkupola fedte. A kupola festményeit a középsı sávban körbefutó 
geometrikus mintázatú frízsor választja szét, így két szalagszerően futó jelenetet láthatunk. A 
felsı sáv kocsiversenyt ábrázol, a három vágtató kocsi egymástól egyenlı távolságban bontja 
fel a sávot. Míg az alsó sáv lakodalmi jelenetet tár elénk. Az egyik freskó fı jelenete egy trák 
férfi búcsúja, melyen hellenisztikus figurális elemek jelennek meg, így görög ruhát viselı 
férfiak és nık, katonák, s ezen túl az ornamentális elemek uralkodnak. Az elıtérben a vezér 
életének egyes eseményei kerültek bemutatásra.  

Mindenestre a korszak hellenisztikus festményei közül kevés példa maradt ránk, s 
habár a kazanlaki alkotás a központi mővekhez képest alacsonyabb színvonalú, 
provincionálisabb jellegő megoldás, a festmények fennmaradása a kortársak gazdagabb 
stílusát és egy egész mővészeti tendencia milyenségét tárja fel. 

8. ábra: Kazanlak, Trák sír, belsı kupola 
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Knósszosz, Palota: A középsı minószi korban (i. e. 2000-1750) Kréta virágzásának idején 

épült a Knósszoszi palota. Az építmény hatalmas alapterülető, az épületegyüttes 
bonyolultságára utal, hogy gyakran nevezték labirintusnak (a Minotaurosz- Ariadné- 
Thészeusz- Ikarusz legenda hozzáköthetı). A palota visszatérı motívuma a kétélő bárd (a 
lybros, mely vázákon, festményeken, oszlopokon szerepel) is utalhat a labirintus szó 
kialakulására.  

A palota részei a szentély, a belsı palotaudvar, a trónterem, a királynıi megaron, a 
fürdıszoba, a kettısbárd csarnok, az északi oszlopcsarnok, és a kincstár.  

A palota kapubejáratánál levı folyosón életnagyságú alakokkal megfestett 
festményciklus volt látható, nyolcszáz férfival, fıleg papokkal, papnıkkel. A szobákat tartó 
vöröses színezéső faoszlopok felfelé szélesednek, vékony győrőbıl, kerek párnatagból állnak 
és kılappal zárulnak. Ezt követi a hatalmas téglalap alakú belsı udvar, melynek balján a 
trónterem kap helyet. A trónteremben oroszlános, növényi díszes, valamint delfinalakos 
festett fríz fut körbe. A természet ilyenfajta ábrázolása késıbb az archaikus görög 
mővészetben jelenik meg. Ezen a területen találták meg a legjelentısebb kultusztárgyat, azt 
az apró bronz nıi szobrot, mely egy kígyós istennıt ábrázol, akinek fejdíszét egy macskaféle 
ragadozó alkotja. A trónteremtıl keletre helyezkedtek el a palota férfiak számára, különösen 
az uralkodó részére fenntartott lakószárnyak.  

9. ábra: Knósszoszi palota alaprajza 
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10. ábra: Knósszosz, palota, restaurálás után 

A belsı udvar jobb oldalán kaptak helyet a „fürdıszobák”, amelyek jelzik, hogy a 
palotát csatornahálózattal látták el. Itt volt a királynı megaronja, lakóháza, illetve az ahhoz 
tartozó fürdık is. Ehhez a déli szárnyhoz tartoztak északabbra a gazdasági és kézmőves 
épületek is. A vallásos építészet ellenére templomokkal kapcsolatos anyag nem került elı. Az 
épület északnyugaton színházzal egészült ki. 

 
Olümpia, Stadion: Az antik görög építészet változatosságának példája a görög életmód, 
sport- és vallási kultúra emléke az olümpiai stadion. A sportlétesítmény a Peloponnészosz 

11. ábra: Olümpia, Stadion, bejárati folyosó  
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Korion-hegyének lábánál kialakított szentélykörzet eleme. A görög istenházaspár, Zeusz és 
Héra tiszteletére rendezték meg i.e. 776-tól négyévente az olümpiai játékokat. A versenyre 
csak férfiak jelentkezhettek az egész görög polisz-rendszerbıl. A stadion bejárata 
félkörívesen záródik, ezt egy hosszú folyosó követi, amelyet dongaboltozat fedett valamikor.  
Innen érkeztek a sportolók magára a „küzdıtérre”. A játékok atlétikai és harci feladatai 
szerint egy hosszú, téglalap alakú pályát kellett kialakítani. Így lett a rajt- és célvonal közötti 
távolság 192,28 m, amely a görög hosszmérték egysége, a stadion. A rajt és célvonalat 
kılapokkal rakták ki.  
A téglalap alakú pálya mentén alakították ki a nézıteret, amely egykoron többsoros, kıbıl 
készült ülıhelyekbıl állt. A stadion elıtt minden évben elkészítették a gyıztesek 
diadalszobrát és a vesztesek szégyenszobrait, ezek egy része, ha töredékesen is, de 
fennmaradt és ma is megcsodálható. Az említett szobrok inkább a játék hagyományainak 
ırzıi, mint a kvalitásos szobrászmővészet remekei.    

Plovdiv, (Philippopolis) Színház: Philippopolis település II. Fülöp, makedón királyról 
kapta a nevét, miután ı i. e. 342-ben meghódította a trák helységet. A várost a rómaiak 
tették fejlett, gazdag központtá Serdicaval (Szófia), és Naissussal (Nis) együtt. Itt, 
Philippopolisban építették fel a mai Bulgária neves kıszínházát az i.e. 2. században, Traianus 
idején.  

A római színházak ritkán épültek hegyoldalba, azonban a philippopolis-i alkotás 
kivétel. Alaprajza szerint egy félkör alakú központ mentén emelkedik 14 sora, amelyek 5–7 
ezer ember befogadására alkalmasak. A színház nézıtere így elliptikus alakú, a lépcsısorok 
szerint szektorokra oszlik, ahol rang és nem szerint foglaltak helyet a nézık. Az orkesztra 
felé vezetı folyosót és a szkéné alatti szintet is dongaboltozat fedte. Az orkesztra mögött 
húzódott a nyugati fekvéső, szélesen elnyúló szkéné.  

A szkéné kétszintes volt, a felsı szinten minden 3-3 oszlopos csoportot kisebb 
timpanon zárt le. A nyitott szintek támasztékai római–korintoszi oszlopok voltak, az 
oszlopok között gyakran római hadvezérek, nemes alakok szobrai kaptak helyet. A szkénét 

12. ábra: Plovdiv, Színház 
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olyan magasra építették, hogy onnan indulva fa és/vagy vászontetı védhette a környezeti 
hatásoktól az egész színházteret.   

Pula (Póla), Amfiteátrum: I. e. 178-ban a rómaiak elfoglalták Pula városát, és egy 
évszázaddal késıbb, Vespasianus idején, a római Colosseummal egy idıben építették fel a 
mai horvát területen levı amfiteátrumot. A világ hatodik legnagyobb amfiteátrumaként 
számon tartott épület az ókori városközponttól északra helyezkedett el, és egy kisebb antik 

épület helyére épült. Az aréna külsı, árkádokból felépülı körfala a tengerre nézı oldalon 
háromszintes, a többi részen kétemeletes. Az épület kialakítása szerint, ha körívének felsı 
rétegéhez vastag vásznat rögzítettek, akkor a teljes tömeg befedhetı, védhetı volt. 

A nézıtér belül két tizenöt soros, fokozatosan emelkedı, elliptikus alakú rész mentén 
szervezıdött. Ez a terület huszonháromezer ember befogadására volt alkalmas. A 
közönséget vasfallal és vaskapukkal választották el az aréna színpadától, amely hatvanhétszer 
negyvenegy méteres területen nyújtott lehetıséget játékra. Utóbbi alatt kıfalas 
folyosóhálózat létesült, amely az állatok, a felkészülı gladiátorok fogadását látta el.  

A központi egység menti négy kisebb torony és két ciszterna a „tengeri csaták” esetén 
biztosította az amfiteátrum vízi színpaddá válását. A népi és a gladiátor játékokra egyaránt 
alkalmas amfiteátrumot a 15. században jelentısen lebontották, mára a külsı váza és a 
tornyainak egyike maradt fenn.  

13. ábra: Pula, Amfiteátrum, belsı tér 
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Split (Spalato), Diocletianus palota: Diocletianus római császár 300 körül a hatalmáról 
lemondva szülıföldjére, Spalatoba vonult vissza, s az általa építtetett, utóbb róla elnevezett 
hatalmi rezidenciájában, a Diocletianus palotában élt a haláláig. A palota a római provinciális 
építészet legjelentısebb alkotásainak egyike.1 Az épületegyüttes alaprajza egy római katonai 
táborhoz, castrumhoz hasonló. A kissé torz négyszögő 3000 négyzetméteres terület négy 
sarkában tornyok állnak, melybıl három máig épségben megmaradt. A komplexum vastag, 
védelmi falai további bástyatornyokkal tagoltak, s felsı szintjüket félkörös ablaksor töri át.  

                                                 
1 Heka László: Horvátország kulturális és mővészettörténete (Bevezetés a kroatisztikába), Bába Kiadó, Szeged, 
2004, p. 133. 

14. ábra: Diocletianus császár palotája, rekonstrukció 

15. ábra: Diocletianus palota, bejárat 
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A palotát négy bejáraton keresztül lehetett megközelíteni: Aranykapu (északi), Vaskapu, 
Tengeri Kapu (déli), Ezüstkapu (keleti). A Porta Aenea, vagyis a Vaskapu a mai fıbejárat 
(nyugatról), míg egykoron a fıkapu, az északi bejárat a Porta Aurea, vagyis az Aranykapu 
volt. A kapukat összekötı két merıleges tengely négy fıbb részre osztotta a palota területét. 
Az utakat oszlopfolyosók szegélyezték, az árkádívek közvetlenül az oszlopfıkön 
nyugszanak. A késı római építészet jellegzetes motívumának, az árkádívnek ez az elsı 
alkalmazása. A déli lakószárnyhoz, a császár fı lakórészéhez hosszú út vezetett. Az 
udvarban az út nyugati oldalán dongaboltozatos templom állt, a másikon az uralkodó 
síremléke. Diocletianus síremléke (mauzóleuma) nyolcszög alaprajzú, belülrıl négyszögő 
vagy félköríves fülkékkel bıvített volt, amely magasan kiemelkedett az épület fıtömegébıl. 
Az épületet félgömb kupola fedte, kívül korinthoszi oszlopos folyosó határolta, bejárata 
elılépcsıs, négyoszlopos.  

A tenger felıli oldalon, a déli részen kapott helyett a császári rezidencia melynek 
árkádos galériája volt, a lakószárnyhoz könyvtár és fürdı tartozott. A déli oldallal szemben a 
gazdasági épületek, raktárak, mőhelyek, testırségi épületek helyezkedtek el. 
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